
A polgármester tájékoztatója Vetés község Polgármesteri hivatala által megvalósított 

vagy által koordinált tevékenységekről  

a 2018-as év április havában  

 

 

A beruházások és a közterület karbantartása területén: 

 

1. Folytatódtak a szennyvízcsatlakozók bekötésének munkálatai Óváriban és Vetés 

településeken, amelyeket a kisgércei Proiect Invest Kft. végez. További bekötési 

munkálatokra is sor került olyan lakosok esetében, akiknek ingatlanai nem voltak az 

eredeti terveb foglalva, illetve befejezték az aknafedelek beszerelését és a terület 

szintezését. Összesen 718 csatornahálózathoz csatlakozó aknát építettek ki Vetés 

településen és 480 csatlakozó aknát építettek ki Óváriban.  

1. Befejeződtek az ivóvíz csatlakozók bekötésének munkálatai Óváriban, amelyeknek a  

kivitelezője a szatmári Hidro Construct cég. Ezeknek a száma összesen 480 ivóvíz 

csatlakozó. 

2. Befejeződtek az Óvári települést ellátó ivóvízhálózat munkálatai így megteremtődött  a 

feltétele, hogy a teljes ivóvízrendszer hivatalos átadása- átvétele megtörténjen, és 

átadásra kerüljön a működtetőnek az Apaserv Rt.-nek, az összes fogyasztónak az 

ivóvízhálózathoz való csatlakoztatása elkezdése céljából. 

2. Befejeződött hét parcella műszaki terveinek az elkészítése a Vetés község úthálózatának 

korszerűsítése beruházás részeként, amely az úttestek alapjának megépítéséből és 

leaszfaltozásából, az útszegélyek kiépítéséből, esővíz levezető, út menti árkok 

megépítéséből, bekötő hidak megépítéséből, és a járdák megépítésből tevődik össze, és 

amelyek 5 Vetés települési, és 4 Óvári települési utcát érint két további bővítéssel. A 

korszerűsítési munkálatokat május hónap elején indítják. A következő utcákban 

kezdődnek el a munkálatok: a Mare utcán – az I szakasz és a hozzátartozó elágazásoknál, 

a Stadionului és a Digului utcákon, a Kölcsey Ferenc és a Someșului utcákon Óváriban, 

valamint a Teilor (az iskola utcája és annak az erre függőleges folytatása) a Digului, a 

Parcului, a Mică utca továbbá a Libertății utcák Vetés településen. 

3. Befejeződtek a 4 éves útkarbantartási és apró köves utak karbantartási munkálataira 

benyújtott pályázatok kiértékelési munkálatai, a munkálatok végzésével párhuzamosan, 

egyes utcák teljes korszerűsítésére is sor kerül.  

3. Bukarestben, a Vidékfejlesztési és Közigazgatási Minisztériumban aláírtuk a a 

finanszírozási szerződést, amely a II Vidékfejlesztési program keretében ivóvízhálózat és 

a szennyvízlevezető csatornahálózat bekötésének finanszírozását biztosítja 1.241.000 lej 

értékben. 

4. Sor került azokra az előzetes felmérési munkálatokra, amelyek alapján a község 

mindhárom településének kápolnája felújításra kerül. A munkálatok leszerződésére május 

hónapban kerül sor. 

5. Befejeződtek annak a földgáz szolgáltatási hálózatnak bővítési tervei, amely azokat az 

utcákat érinti, ahol jelenleg nincsenek földgáz vezetékek. A bevezetési munkálatok 

költségeit az ez évi helyi költségvetés tartalmazza, következik a munkálatok 

leszerződése, május hónapban.  

 

Ilyés Gyula polgármester  


